ATA DA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO.

Ao vigésimo quinto dia do mês de outubro de dois
mil e treze, na Rodoviária, estavam presentes a Presidente do CONTUR a Sra.
Miryan Rosinski (Londrina Convention) e os seguintes membros, devidamente
convocados por email: Wanessa Araújo (ABRASEL), Marlene Bitencourt (BPW
Londrina), Altemir Lopes, Renne Mello e Tatiana Porto (CODEL), Anibal Vieira da
Cruz (ADETUNORP), Douglas C. Pereira (CML), Décio Zulian (CMTU), Vanda de
Moraes (CULTURA), Rosaly Tikako (IPPUL), João Augusto (ONDA), Sergio Ozório
(SEBRAE), Alexsandra Siqueira (SEMA), Newton Eskelsen (SINDEGTUR-PR), Alini
Nunes (UNOPAR). A reunião foi iniciada às 16h10min, com as boas vindas da
Presidente do CONTUR a todos os presentes, destacando os convidados o Sr.
Antônio Pereira Silva e a Sra. Maria Maciel do Sindicato dos Taxistas, o Diretor de
Trânsito o Sr. Arnaldo Sebastião e os Senhores Haroldo Takado e Wilson de Jesus
da CMTU. Primeiramente, os questionamentos foram dirigidos ao Sr. Pereira, em
que a Sra. Miryan perguntou qual seria a quantidade de táxis em Londrina e se tem
mapeado a quantidade que precisa em determinados locais, como por exemplo na
Rodoviária e no Aeroporto. O Sr. Pereira explicou que eles tem tudo mapeado, que
são 158 táxis no Centro sendo que a quantidade é dividida por região e que
aumentar o número de táxis não seria viável. O Sr. Altemir comentou da reunião que
foi realizada na Câmara com os taxistas e pediu para o Sr. Pereira relatar a dinâmica
que vai ser criada no Aeroporto. O Sr. Pereira explicou que nos horários críticos (no
período da manhã e na hora do almoço), será colocado um ponto de apoio com uma
placa com os números dos táxis que poderão estacionar nesse ponto naqueles
horários. Os táxis serão enumerados e terá um Agente de trânsito com uma lista
para fazer o controle. Ele enfatizou que essa seria uma solução imediata. Já na
Rodoviária ele disse que tem uma escala e ele acredita que para o próximo ano será
preciso a realização de licitação. A Sra. Miryan mencionou a questão da visita de
uma seleção, por exemplo de futebol, que resulta um fluxo grande de pessoas. Ela
citou que 2 representantes da seleção Chilena visitaram Londrina e que caso a
seleção jogue em Londrina, só de repórter seriam uns 300, fora torcedores e

empresários. Com isso ela perguntou ao Sr. Pereira se os taxistas estariam
preparados para entender pelo menos o básico de um idioma, inglês ou espanhol. O
Sr. Pereira enfatizou que geralmente esse pessoal não usa só táxi, mas Van,
fretamento. Por exemplo, estamos com 5 alemães visitando a empresa Atlas e eles
não usam táxis. Diante do exposto, a Sr. Miryan destacou que realmente a seleção
não depende de táxi, afinal a equipe tem seu próprio ônibus, mas que a questão
seria da barreira do idioma. Ela questionou se o Sebrae disponibilizar curso de
profissionalização, será que por meio do Sindicato seria possível dos taxistas
realizarem um curso básico de inglês e espanhol. O Sr. Pereira respondeu que sim,
principalmente se for sem custo. Ele citou um treinamento que foi realizado na ACIL,
em que 35 taxistas participaram e que foi bem aceito pelos profissionais, que
aprenderam de uma corrida fazer cinco. O Sr. Wilson de Jesus sugeriu de orientar
os taxistas na questão da divulgação de pontos turísticos de Londrina, bem como da
rede hoteleira e gastronômica. Ele propôs que os taxistas poderiam ter um material
dentro do táxi com esses pontos destacados, atrelado à questão do idioma. Ele citou
que em São Paulo os taxistas são carregados de informações. Ele acredita que
talvez seria interessante preparar uma visita técnica envolvendo os taxistas, pois
nem todos estão dispostos a enfrentar uma sala de aula. Isso ficou evidente nesse
treinamento na ACIL em que de 800 taxistas somente 35 participaram. O Sr. Pereira
mencionou que o cantor Frank Aguiar esteve em Londrina e que ele mostrou para o
cantor vários lugares turísticos de Londrina. Um ponto que o Sr. Pereira destacou é
que falta divulgação dos próprios empresários da cidade, e que em geral, quando os
turistas perguntam de uma churrascaria, os taxistas indicam o Galpão Nelore. Ele
acredita que poderia ter cursos para orientar os taxistas. A Sra. Tikako comentou
que falta informação também da capacidade de leitos. Assim, a Sra. Miryan
perguntou se alguém tinha mais algum questionamento ou posicionamento para
fazer ao Sr. Pereira e agradeceu a presença dos representantes do Sindicato dos
taxistas. Ela destacou o pronto atendimento de terem vindo à reunião do Conselho.
O Sr. Pereira agradeceu pelo convite e disse que está a disposição. Em seguida, a
Sra. Vanda destacou o evento da Virada Cultural que acontecerá no fim de semana.
Ela distribuiu um informativo das apresentações, com os horários e locais. Após
isso, a Sra. Miryan lembrou que na última reunião ficou combinado de verificarmos
se tínhamos algo sobre a elaboração do Plano Municipal de Turismo. O Sr. Altemir
comentou que devido a tramitação do local da CODEL para o prédio da Prefeitura,

muitos materiais da CODEL acabaram indo para Rodoviária e almoxarifado da
Cativa. No entanto, ele e o Sr. Renne foram até esses locais e não encontraram
nada que contribuísse para o Plano de Turismo. E ainda, o Sr. Altemir conversou
com a Sra. Adriana Matalozzo que já foi Gerente de Turismo, e segundo ela não foi
feito nenhum projeto nesse sentido. A Sra. Miryan comentou que o Presidente do
Londrina Convention, o Sr. Reinaldo C. Junior, também não tem nenhum material
arquivado. O Sr. Décio mencionou que ele encontrou um material de 2004, o ano do
lançamento da sala de Turismo na Rodoviária. Ele enfatizou que na época tinha
bastante material para divulgar o turismo na cidade e que hoje em dia não tem nada.
Por fim, foram citados alguns nomes pelos membros que podem ter alguma
informação da época; Márcia Bonassar, Maitê do Londrina Convention, Leandro
Magalhães da Unifil. Dando sequência, a Sra. Miryan relatou sobre a reunião
realizada no dia 11 de outubro com o Prefeito Alexandre Kireeff para discussão da
criação efetiva do Fundo Municipal de Turismo (FUNTUR). A Procuradoria analisou
e tem alguns ajustes para fazer. Na reunião foi discutido o valor da taxa, que está
definida no processo com o valor de 0,50 centavos por passageiro que embarcam
no terminal rodoviário em ônibus turístico. A Sra. Miryan acredita na importância de
conversar com o procurador já com tudo definido. Ela perguntou ao Sr. Décio se o
valor de repasse hoje arca com o custo total da Rodoviária. O Sr. Décio respondeu
que não e que os ônibus metropolitanos só utilizam o setor como apoio, não
contribuem com nada para Rodoviária. A Sra. Vanda salientou de deixar bem claro a
função desse Fundo para potencializar as ações e ela acredita que temos de buscar
uma possibilidade real, buscando gerar um valor determinado. Nesta reunião
estavam presentes os seguintes membros desse Conselho; Reinaldo C. Junior e
Miryan Rosinski (Londrina Convention), Altemir Lopes, Renne Mello e Tatiana Porto
(CODEL), Aguimário Silva (ARFN), Douglas C. Pereira (CML), Vanda de Moraes
(CULTURA), Rosaly Tikako (IPPUL), João Augusto (ONDA), Alini Nunes (UNOPAR).
O Sr. Douglas sugeriu se não seria interessante criar uma Secretaria para tratar
dessas questões. O Sr. Altemir explicou que é algo inviável, e que não teria
condições financeira e estrutural, sendo que resulta em mais despesa. A Sra. Miryan
comentou que o turismo não deve ser encarado como despesa, mas um
investimento e perguntou ao Sr. Décio se eles teriam a média de embarque anual de
ônibus turístico. Ele respondeu que seria em média de 900 mil sendo que depende
da época. Ele informou que pela Lei municipal, todo ônibus turístico deveria sair do

terminal rodoviário, porém tem muitas empresas que embarcam, por exemplo, na
Fundação de Esporte. A Sra. Vanda destacou que não devemos lembrar só desse
terminal rodoviário, mas também do Aeroporto. Ela sugeriu de buscarmos
informações na Infraero de como funciona a taxa do Aeroporto. Verificar se teria
como explorar o estacionamento, talvez repassar 0,10 centavos por carro para o
Fundo de Turismo. A Sra. Miryan acrescentou que jurisdicionalmente é complicado,
mas que é uma ideia interessante. Em seguida, a Sra. Miryan leu um Ofício que a
OAB encaminhou a respeito do impacto da instalação dos Superpostes na região do
lago Igapó. Ela disse que não comunicaram exatamente o local que serão
instalados. A Sra. Vanda acredita que um poste desse no meio de um espaço verde,
para o turismo é altamente prejudicial. O Sr. Sergio questionou se teria como
solicitar o traçado para ver o local. A Sra. Alexsandra disse que possivelmente na
SEMA tem essa informação. Assim, ela ficou de verificar e comunicar a Sra. Miryan.
Em seguida, a Sra. Vanda mencionou a respeito da questão do Estado do Paraná
ter extinguindo a Secretaria de Turismo. A pasta de Turismo será incorporada pela
Secretaria da Cultura, que passará a se chamar Secretaria da Cultura e Turismo. Ela
disse que isso é um retrocesso e que como Conselho não podemos deixar perder
essa Secretaria. Ela enfatizou que poderíamos fazer essa manifestação oficial e até
se necessário realizar Assembleia, buscando articular com os Governadores. O Sr.
Sergio sugeriu de comunicar a Presidência da Câmara e deputados da região. Outro
ponto, é que conforme já comentado na reunião passada, ficou definido de
comunicar por Ofício as entidades, que serão excluídas desse Conselho por motivo
de faltas injustificadas, sendo elas; Secretaria da Agricultura e BPW Londrina.
Assim, ficou definido que a próxima reunião do dia 29 de novembro será realizada
no Centro de Educação Ambiental no Parque Arthur Thomas às 16h00. A presente
ata foi lavrada por mim, Tatiana M. Porto, e será lida e aprovada por todos os
presentes, conforme relação que segue abaixo:
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